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  دکتري نهایی شرایط مقاالت جهت اخذ مجوز دفاع

  .صنعتی امیرکبیر ذکر گرددوابستگی دانشجو در مقاله فقط دانشگاه . الف

تواند بعد از نام آن موسسه می ،در صورتیکه دانشجو در قالب قرارداد مشترك با پژوهشگاه یا سازمان دیگري با دانشگاه پذیرفته شده باشد. ب

  .نام دانشگاه قرار گیرد

 .امیرکبیر باشد نام استاد راهنما بعنوان نفر دوم بعد از دانشجو و وابستگی وي فقط دانشگاه صنعتی. ج

 .تواند با وابستگی دلخواه در ادامه اسامی فوق الذکر درج گرددبا نظر و تائید استاد راهنماي اصلی، نام استاد راهنماي دوم و یا مشاور می. د

  .باشد) Corresponding Author(تواند بعنوان مسئول  مکاتب  دانشجو نمی. ه

بایست نقش آن دانشجو در تهیه مقاله توسط استاد فقط می.  دانشجوي دیگري در مقاله وجود داردبا نظر استاد راهنما امکان درج نام . و

 .راهنما تایید گردد و نام آن دانشجو بعد از نام دانشجو دکتري و استاد راهنما باشد

  

  کیفیت و تعداد مقاالت مورد نیاز جهت صدور مجوز دفاع نهایی

  :نیاز جهت صدور مجوز دفاع نهایی رساله دکتري به شرح زیر استشرایط کیفی و تعداد مقاالت مورد 

  :دفاع نمایند) رتبه عالی(توانند با حداکثر سقف نمره  هاي زیر می دانشجویان در یکی از حالت) الف

  پذیرش و یا چاپ دو مقالهISI 

  پذیرش و یا چاپ یک مقالهISI در مجله با مرتبه*Q1 پژوهشی معتبر-ه علمیو یک مقال 

  پذیرش و یا چاپ یک مقالهISI  با مرتبه ویژهمجله در Q1 مجالت با مرتبه  نام و یا شاخص(کیفیت بسیار باال  دارايQ1  داراي

ي پس از اعالم نظر شورا. شودکیفیت بسیار باال از قبل توسط هر دانشکده مشخص و در شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده مصوب می

 .)قابل اجرا شدن است بندبه تحصیالت تکمیلی دانشگاه و تایید آن، این  تحصیالت تکمیلی دانشکده

  پذیرش و یا چاپ یک مقالهISI المللی و یک ثبت اختراع بینUS Patent و یا  European Patent 

  

  :نمایندبا حالت زیر دفاع ) رتبه بسیار خوب(تر یک سطح پائینبا حداکثر  9می توانند بعد از ترم دانشجویان ) ب

  پذیرش و یا چاپ یک مقالهISI  در مجله با حداقل مرتبهQ2  

  

  .گرددبر اساس رویه مشروحه زیر تعیین می) Q4تا   Q1(مرتبه کیفیت هر مجله  *

  

 "نهایی جهت  اخذ مجوز دفاع نحوه ارزیابی مقاالت دانشجویان دوره دکتري"دستورالعمل 



  .به بعد الزم االجرا می باشد 88این آیین نامه براي ورودیهاي سال : زمان اجرا

  

  زمان ارزیابی و نحوه تعیین کیفیت مجله

  

انجام  Thomson Reutersهاي  هپایگاه داد و  Web of Scienceبر اساس سایت ) Q4تا  Q1( بودن و کیفیت مجله ISIتشخیص  -1

  .شودمی

باالترین کیفیت مجله در یکی . باشدمی "چاپ نهایی مقاله"و  "پذیرش مقاله"، "ارسال مقاله"زمان ارزیابی کیفیت مجله سه مقطع زمانی  -2

باشد و در زمان پذیرش یا چاپ  Q1مثال اگر در زمان ارسال مقاله، کیفیت مجله . باشدزمانی فوق الذکر مبناي تصمیم گیري می از سه مقطع

همچنین بلعکس این امر نیز صادق است یعنی اگر در زمان . شود محسوب می Q1تنزل پیدا کند، مجله براي دفاع دانشجو  Q2مجله به 

ارتقاء یابد، کیفیت مجله در زمان چاپ یا پذیرش مقاله معیار ارزیابی قرار خواهد  Q1زمان پذیرش یا چاپ به  باشد ولی در  Q2ارسال مجله

  .گرفت

براي یک مجله بیش از یک زمینه تخصصی وجود داشته باشد،  بر اساس  Web of Scienceاگر بر اساس اطالعات مندرج در سایت  -3

هاي مربوطه حاصل شود و نهایتا امتیاز کل مجله از متوسط امتیازهاي زمینهاز مربوطه داده می، به هر زمینه تخصصی امتی1جدول شماره 

  .پذیردصورت می 2ارزیابی نهایی کیفیت مجله بر اساس جدول شماره . شودمی

  

بر اساس اطالعات مندرج در . زمینه تخصصی وجود دارد پنج Web of Scienceمجله در سایت یک فرض نمایید که براي  :مثال

امتیاز متوسط مجله بر اساس . است Q2و در سه زمینه دیگر داراي کیفیت  Q1این سایت؛ مجله مذکور در دو زمینه داراي کیفیت 

الزم . گرددتعیین می Q2، کیفیت مجله 2لذا بر اساس جدول شماره . باشدمی A=(4+4+3+3+3)/5=3.4برابر  1جدول شماره 

براي سالهاي مختلف اطالعات مورد نظر در سایت مذکور وجود دارد و لذا میتوان کیفیت مجله را در سه مقطع که  به ذکر است

  .تعیین نمود "چاپ مقاله"و  "پذیرش مقاله"، "ارسال مقاله"زمانی 

  

  نحوه امتیازدهی به مجله در هر زمینه تخصصی آن: 1جدول شماره 

کیفیت مجله در 

  زمینه تخصصی

Q1 Q2 Q3 Q4 

امتیاز مجله در 

  زمینه تخصصی

4  3  2  1  

  

  هاي تخصصی مربوطهنحوه تعیین کیفیت هر مجله بر اساس متوسط امتیازهاي زمینه: 2جدول شماره 

متوسط امتیاز مجله در 

هاي تخصصی مربوطه زمینه

)A(  

3.5≤A 2.5≤A<3.5 1.5≤A<2.5  A<1.5  

 Q1 Q2 Q3 Q4  کیفیت نهایی مجله
 

    

  

  


